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Nyilván lehetne árnyalni, hogy így és úgy, hogy mitől és mennyire: ez a nő

egyszeruen gyönyörű volt, könnyedén lépegetett az óváros évszázados kocka
kövein, Ifa mesterség", magyarázta előző nap este az öreg pincér a kis étterem
ben, a kilenc asztal közül csak még egy mellett ült vendég, de láthatóan így sem
ment tönkre a bolt, "kóstolja meg, uram, ezt a sajtot és aztán ezt a sört, ugye
kitűnő?". Az ízek harmonizáltak, ez enyhén csípős zamat valami alig érzékel
hető édeskés beütést kapott, a sajt színe szemet gyönyörködtető,illata ínycsík
landozó, na és a sör: igazi fehérgalléros, aranyruhás herceg, az alátét tanúsága
szerint 1492 óta főzik itt, ha Kolumbusz netán nem találta volna Amerikát, az
az esztendő akkor is emlékezetes marad. "Kolumbusz bóklászott erre-arra",
mondta az öreg pincér, Ifa mieink itthon maradtak, cserzették a bőrt, főzték a
sert, nagyszerű házakat építettek és kikövezték az utcákat, maga még most is
azokat a köveket koptatja; amihez ők hozzáfogtak, annak tudták a módját és
mértékét, ez volt a titkuk, máig ez a titkunk; ezt míndig elmondom az átutazó
vendégeknek, megbocsásson, de magát is annak nézem." A nő úgy lépdelt az
ötszázéves köveken, mintha alig volna súlya, ugyanakkor elég jelentőségteljesen

ahhoz, hogy attól kellett volna tartani, hogy elfújja a szél, az legfeljebb a hajába
kapott bele néha, ilyenkor kékesfekete hullámzás ébredt az arca körül, mintha
úszott volna abban a fényes sötét közegben. Talán az arányok, gondolta a férfi,
nyilván azok teszik annyira széppé, a viszonyok a szépséK forrásai, a kétértelművé
fogalmazódott megállapítás leleplezte a férfit önmaga előtt, pedig csupán a sze
mek és a száj, az orr, az áll és a homlok egymáshoz való viszonyaira akart
gondolni, de hát sokszor nemcsak arra gondol az ember, amire akar. Magas volt
és karcsú a nő, és tökéletes formák rajzolódtak ki, amikor a testére szorította a
könnyű sötétkék ballonkabátot egy-egy erősebb széllökés, az első kép is egy
ilyen pillanatot rögzített, a nő mögött egy csúcsíves kapubejárat, zárókövében
jóllátható az építés évszáma, 1526. Az útikönyv szerint négyszáznál több kö
zépkori épület maradt épségben a régi óvárosban, hangulatos utcák és barátsá
gos terek emberi léptékű rendjében, hiába, "tudták a módját és a mértékét", az
U-alakban kanyarodó kis folyó határolta városmag kiegyensúlyozott szépséget
kínált csupán a szemnek, de semmi szenzációt, talán ez védte meg a turisták
inváziójától, inkább csak magányosan kóborló idegenek fordultak itt elő, akiket
kedvesen kimért Isten hoztával köszöntöttek a helybeliek.

Ki lehet ez a nő?, hajának színe, fénye és sűrűsége alapján jöhetett Dél-Eu
rópából vagy akár a Közel-Keletről is, ennek azonban ellentmondott arcának
áttetszően fehér, kevés napsütést látott bőre, a hajszíne kétséget kizáróan
természetes volt, kékesfeketének látszó szeme mediterrán hangulatokat idé
zett föl a férfiben. de az első benyomások sokszor annyira csalókák. Megállt
egy kirakatként használt ablak előtt, a finoman faragott kő ablakkeretbőlap
ró babák sora nézett vissza rá, száz éve játszhattak ilyenekkel a gyerekek, kis
gazdasszony sütötte a kenyeret egy jókora kemencében, arrébb varrónő pro-
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hált ruhát egy szépasszonyra, világító ablakszemes ház előtt cifrán öltözött
kocsis abrakoltatta hosszú szőrű lovait, odébb két úriasszony beszélgetett a
gázlámpa alatt, a férfi szeme is megakadt ezen az önmagának elegendő,

komplett kis világon, örült, hogy tízéves lánya nem láija mindezt, de sajnálta
is, mert ilyenje úgysem lesz soha; árak nem szerepeltek a babavárosban sehol,
a helybeliek nyilván tudták, minek mi az ára, az átutazók egy részének mind
egy volt az összeg, a többieknek meg legyen elég a látvány. Az asszony is
hosszan állt a kirakat előtt, a férfi a korát sem tudta pontosabban megáHapí
taní, lehetett huszonöt éves, de negyven-negyvenkettő is, többször végigsi
mított rajta fényképezőgépének objektívjével, elegáns volt, anélkül, hogy bár
mi drága holmit viselt volna, rajta sincsen árcédula, gondolta a férfi önironi
kusan, mintha a nő is egy kirakat része volna, szóval mindent a szemnek...
Diszkréten kattant a fényképezőgép, a nő megpördült. és kérdőn nézett a
férfira, aki a járda nélküli keskeny utca másik oldalán támasztotta a falat.
Sorry, mondta, ha egyáltalán mondott valamit, kerekedő, enyhén borostás
arcán semmit sem jelentő profi mosoly jelent meg, akár egy fogorvosén, "nem
fog fájni", széttárta a karját, mint aki épp azt mondaná, hogy szép az utca és
szép itt minden, a nő minha értette volna, nyilván észrevette a férfi nyakában
a hivatásosra valló fotófelszerelést, nyugodtan visszafordult a kirakat felé,
aztán hamarosan továbbindult. A férfi nyolc-tíz méterrel ballagott mögötte,
bámulta a házakat, mindegyik rejtett valami meglepetést, itt egy nagyszerű

zárt erkély, amott egy kőből faragott embléma, egy szoborfülke, benne Szent
Antal vagy valaki más, sűrűn kattogott a fényképezőgép. Kanyarodott az
utca, a vége hirtelen kinyílt, a lejtő alján egy kőkorlát mögött megcsillant a
folyócska, a ritkás szálú október délelőtti napfényben inkább sejtelmes, mint
érzéki volt minden felvétel, még az is, amelyen a nő is szerepelt. Egyszer
csak nem sült el a gép, pont most kellett kifogyjon a film!, dühöngött a férfi,
mert a nő lehajolt éppen egy szőke kislányhoz, aki akár az előbbi kirakatból
lépett volna ki, pár szót beszélgethettek, aztán a nő kézen fogta, és együtt
indultak le a folyóhoz. Erről lemaradni!, a férfi matatni kezdett irdatlan tás
kájában az újabb tekercs után, izgatottan fűzte a filmet, így aztán lassabban
is ment, mint szokott, mire fölpillantott, ők már lent álltak a kőkorlátnál, szép
sárgásfehér ellenfényben, az asszony valami apróságot húzott elő könnyű

válltáskájából, a kislány kezébe nyomta, erre az megsimogatta az arcát és
elszaladt. A következő pillanatban eltűnt a nő is, a fotós úgy áJJt a svájci
városka ódon utcáján, mint akit kiraboltak, ez a nő ugyanis az övé volt, ő

találta, már látta a tíz-tizenöt képből álló sorozatot, amely úgy fedezi 'föl ezt
a kisvárost, ahogy ez a gyönyörű nő fokozatosan mélyebbre hatol benne,
ahogy viszonyba kerülnek, hiába, mégiscsak a viszonyokból forrásozik a
szépség, persze még most is csak esztétikai vagy ismeretelméleti értelemben,
de az elméletet és a gyakorlatot veszedelmes volna mereven kettéválasztaní.
és a bibliai értelemben a megismerés korántsem tisztán elméleti jelenség,
hova lett? Bízott, mi mást tehetett volna, bízott ariporterek jószerencséjében,
no meg a középkori városépítőkmértéktartásában, hiszen ők "tudták a mód
ját és mértékét", néhány utca erre, néhány arra, ennyi egy régi város, ebben
nem könnyen tűnhet el az idegen, csak akkor van pechern. gondolta, ha
véletlenül idevalósi; de nem, ez lehetetlen, habár... hirtelen eszébe jutott, ott
hon milyen elvarázsoltan sétálgat olykor maga is a Víziváros kevésbé ódon
és kevésbé tiszta utcáin, szöval nincs kizárva semmi. Befordult jobbra, egy
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valamivel még keskenyebb és úgy hanninc méter után lépcsőben folytatódó
utcácska végén újra látta a megcsillanó folyót, a két utolsó szemközti ház
között, két emelet magasan sokablakos zárt folyosó keretezte a képet, platá
nok a part menti sétányon, mint otthon, a túlsó parton pedig mintha egymás
közelében álló ugyancsak ódon házak, pedig az már ott az újváros. A gépéért
kapott, nem mozdult semmi a tájban, hosszú időt.és szűkebb blendét állított,
lelkéhez hasonlóan a mélységre élesítette gépének figyeimét ís, könyökét
megtámasztotta egy alacsony ablakpárkányon, és már nyomta is a gombot.

Merde, morogta maga elé néhány szavas francia szókíncsének e vulgáris
gyöngyszemét, az utca végén hirtelen megjelent valaki, belemozdult a képbe,
excusez-moi, madame, monnolta az előbbiek után, amikor fölismerte a kö
zeledőt, az asszony látta, hogy most már csakis az ő arcára szegeződik az
objektív, nyugodtan, ruganyosan lépdelt fölfelé az alig meredek lépcsősoron,

a férfi várt és figyelt, egy széllökés ismét belekapott a nő hajába, kezével
kisimította az arcából, most. A rövid halk sorozat visszhangot vert a néptelen
utcán, de az asszony meg sem rezdült, egyre közeledett, az utolsó öt-hat
lövés már profilból, közvetlen közelről érte, a képen csak a haja látszik, és a
haját simító fehér gótikus ujjak. Bocsássa meg, hogy felszólítás nélkül tüzelek,
próbálta lefordítani angolra az anyanyelvén legalább háromértelműmonda
tot a férfi, de angol tudása szintén nem volt kimeríthetetlen, az asszony lát
hatóan csak a bocsánatkérést értette belőle, alig észrevehetően megemelte a
vállát és följebb húzta a szemöldökét. enyhén csücsörítő ajkairól fölröppent
egy halk "aou", és ment tovább. A képen a haját simító kéz hátterében egy
ablakból csontsovány öregember bámul ugyanarra a látványra, csak a másik
oldalról, az öreg szemében se vágy, se meglepetés, csak valami primér rácso
dálkozás, állapította meg a férfi a nagyítás során, most látta, ez a kép inkább
az öregről szöl, illetve dehogy, megint csak a viszonyokról, talán arról a bölcs
örömről, amit a szépség látványa jelent, nincs ebben a pillantásban semmi
bekebelezés, legfeljebb egy könnyű érintés, rebbenő simogatás, "köszönöm,
hogy szép vagy, na eredj".

Meghívhatom egy kávéra?, baktatott a nő után, egy fél lépéssel még min
dig mögötte volt, onnan szólt az invitálás, a nő visszafordult, arcán nem volt
olvasható a válasz, haja sötét lobogóként hul1ámzott a huzatos utcában, kat
tant a gép, szerétném egészen közelről fényképezni. mutogatott a gépére és
a nő arca felé, "miért ne?, hűvös van, köszönöm", Gótikus templom', két fa
és egy gázlámpa kandeláberére emlékeztető kovácsoltvas viIágítótest volt a
háttér, ahogy ültek a napsütötte szélvédett teraszon, a jókora csészében gő

zölgött a forró kávé, talán ezen a párán keresztül, gondolta a férfi, és már
nyomta a billentyűt, a nő teljesen természetesen viselkedett most is, mint aki
észre sem veszi a körülötte kultikus táncot lejtő, meredező objektívet, a férfi
fejében megfordult, hogy talán hivatásos, de nem, fél méteren belül már azok
is zavarba jönnek, és produkálnak valami kis manírt, pakolni kezdik magu
kat, vagy az unottság spanyolfala mögé húzódnak. fél métemél közelebbről

egy arc intimebb, mint bánnilyen aktkép. Látja, én szépvadász vagyok, du
ruzsolta, attól tartva, hogy netán mégis bezárul ez a különös arc, nem a
vadász a szép, hanem a vad, a nő arcát befutotta a mosoly, ezt talán a Nikon
gépbe épített fénymérő is érzékelte, és maga?, kérdezte a férfi, még mindig
csak a keresőri át figyelve az arcot, biztosan elmúlt már harminc, gondolta
közben, ezek a szarkalábak, hiába, leleplező a közelség. .Arutazöban va-
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gyok", hátradőlt a támlás széken, mint aki mindent elmondott magáról, kö
zépsó ujja körbejárt a kávéscsésze még meleg peremén, nem viselt gyűrűt,
elnézett a templomtorony felé, ahonnan jó messzire látni, "de nem szeretnék
beszélgetni", a francia mondatban nem volt semmi visszautasítás, csak vala
mi finom kitérés, egy oldalazó tánclépés és valami alig érezhető idegen ak
centus. A férfi is hátradőlt, gépét az ölébe ejtette, nem értette, vagy csak nem
akarta érteni, bamba értetlenségében kishíján odáig jutott, hogy megkérdez
ze, miért?, de az utolsó pillanatban megérezte, ezzel aztán tényleg elrontana
mindent. Lehét, hogy ez is része annak a szabadságnak, ami annyira meg-.
tetszett benne?, gondolta, hiszen abba ez is belefér, de mi van, ha ez csak
amolyan mulyaságvizsgáló teszt? nem, nemi azt nem ilyenkor szokás alkal- .
mazni: vagy rögtön a leszölítasnal, vagy a félreérthetetlen ajánlat utáni aján
latról viszont sző sem lehetett, hiszen nem vólt bennem semmi szexuális
töltés, tűnődött a ~érfi, de rögtön el is bizonytalanodott, mert egy ilyesféle
ügyekben szakértőnek számító barátja szerint ezt legföljebb anyánk és lá
nyunk esetében állíthatjuk valamelyes biztonsággal. Azt hittem, egyre keve
sebbre vágyom már, de úgy látszik, egyre többre, mindenre, és nem sorjában
egymás utáni inkább együtt, egyetlen pillanatban, lehet, hogy sürget már az
idő?, igen, a teljességet akarom, eggyé válni a teremtett világ egész szépsé
gével, és most itt, ahogy kerülgettük egymást, bár inkább csak én kerülget
tem őt, szöval kezdtem magam közel érezni ehhez az állapothoz. Az asszony
visszafordult felé, minden elfogódottság nélkül nézett a férfira, tekintete nyílt
és derűs, nincs benne semmi engesztelés, mindent magamra vonatkoztatok,
állapította meg a férfi önkritikusan, hiszen nem biztos, hogy engem utasított
el, lehet, hogy éppen saját magát, persze ez talán csak amolyan szépítgetése
a helyzetnek, még mindig ezen tűnődött,amikor már egymás mellett ballag
tak át a téren, "merci"/ mondta a nő, de nem úgy, mint aki elköszön. Együtt
léptek be a templomba, csend volt az egész óvárosban, de itt most az is
megsúrűsödött, az asszony gyönyörködve állt meg az üvegablakon színesen
behulló fényben a boltívekre bámulva, a ,férfi magához tért korábbi bam
baságából, és lelkesen fényképezte újból, Ahítat, adott címet az éppen elkat
tintott felvételnek, és dolgozott tovább. Imbolygó lángú gyer-tyák égtek az
egyik oldalkápolnában az évszázados kegykép előtt, a nő a táskájában kotort,
a férfi a képet bámulta, megfeketedett asszonyarc nézett vissza rá a beletö-
rődés bölcs, nőnemű mosolyával, gyújts gyertyát, hogy világosan lássad, az
van, ami van, gyújts gyertyát, hogy ne félj a kíméletlen és megváltoztat
hatatlan tények erdejében. Gyufa lobbant az asszony kezében, ahogy átnyúlt
a már égő gyertyák fölötti táskája lecsúszott a válláról, tompán puffant a
kövön, és ez-az kihullott belőle, a férfi. szolgálatkészen igyekezett segíteni,
talán abban is reménykedve, hogy közben megtudhat valamit, megpillant
egy útlevelet, egy fényképet a gyerekekről, egy vasúti vagy repülőjegyet,egy
csekkfüzetet, valamit, bármit, de csak egy kis tükör, illatos zsebkendő, rúzs
meg egy itteni kiadású útikönyv, ez minden, a lába viszont gyönyörű, álla
pította meg, ilyen közelről különben aligha nézhettem volna, nézte a félig
könnyű cipóbe rejtett mezítelen lábfejet, melyen nem hagyott nyomot az út
pora, igaz, a cipón sem, lehet, hogy itt nincs por az utcán?, legszívesebben
megcsókolta volna ezt a lábfejet, ahogyan nagypénteken a gipszjézusét szo
kás. Ekkor megmoccant a láb, és egy könnyű érintést 'is érzett a vállán, az
asszony ott guggolt mellette, ilyen közelről még az objektíven át sem látta
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az arcát, a fehér halántékon átlósan átfutó halványkék márványeret, "köszö
nöm"/Inondta szinte suttogva, a férfi az arcán érezte a leheletét, felsőkarján
pedig egy hosszú pillanatig a mellét, erősnek és szabadnak érezte, nem hord
melltartót, állapította meg, mint valami fontos jellemzőt,de ez volt a legtöbb,
amit tényszerűert megtudott. A nyitott táska fölé emelte lassan a kezét, és
utolsóként beleejtette a hajkefét, hiába nézett utána, nem látta még az elébb
visszaadott tárgyakat sem, nem látott semmit. "En csak egy átutazó vagyok" ,
súgta a nő még mindig guggolva, míntha tudta volna, mire kívánesi il férfi,
"jövök és megyek", mondta, "elmegyek", még egy könnyúérintés és egy
sóhaj, a férfi szemüvege belehomályosult, Liberté, gondolta, igen, így kell őt

, neveznem, Szabadság, másik kezével a kezét simító női kéz után nyúlt, de
az már elrebbent, megfoghatatlan vagy, morrnogta, az asszony már méterek
re állt tőle, Szent Antal megkísértésének képe előtt.

"Szeretném, ha úgy hívnának, Szabadság", egy bolgár asszony suttogta
ezt a férfi fülébe úgy tizenöt évvel korábban egy másik templomban, "tudod,
nomen est omen", hát igen, náluk a legtöbb női név jelent valamit, Vera
például azt, hogy hit és igazság, Nagyezsda reményt, az övé meg azt, szere
tet, "én magamhoz kötözöm, akiket szeretek, előbb-utóbb mindig elviselhe
tetlen leszek, már te is menni készülsz..., talán ha Szabadság volnék." Sze
gény Ljubka, gondolta a férfi már az antikváriusnál, aki más akar lenni, mint
ami lehet, az sosem lesz szabad, könyökét megtárnasztotta egy polcon, ne
hogy bemozduljon a gép a félhomályban hosszabbra állított expozíciós idő

ben, ő a Szabadság, gondolta és tüzelt, a képen az látszik, amint könnyedén
visszaejt a pultra egy könyvet egy finom női kéz. Liberté, most már csak így
emlegette magában a férfi, Liberté szórakozottan sétálgatott a hosszú polcok
és könyvtartó állványok között, az egyiken egy jókora kötet, a nő úgy lapo
zott bele, mintha keresne valamit, aztán ujjával rábökött egy mondatra, A
gesztus, valahogy így kezdődött, de az ember vagy olvas vagy fotografál,
mire odalépett, az asszony becsapta a könyvet, Bölcsességek, ez állt a cím
lapján, Lipcsében nyomtatták 1811-ben, nem láttam, mit mutatott, suttogta
az asszonynak, aki már a könyvállvány túlsó oldalán állt, és láthatóan nem
rendítette meg a szelíd szemrehányás.
: Az utolsó képek az állomáson készültek, az asszonynak nem volt csomag
ja, azzal a könnyű válltáskával állt a forgatható hengerekre ragasztott menet
rendlapok előtt, Madrid, Párizs és Isztambul felé menő vonatokhoz keresett
csatlakozást, a kedvemért vagy a bosszantásomra, gondolta a férfi, mindegy.
Végül a genfi gyorshoz ballagott ki a peronra, Iímonádét kért az árustól,
hatalmas sötétnapszemüveg takarta a fél arcát, alakja tükröződött az errefelé
mindig tiszta vonatablak üvegében. a tükörkép alig elmosódottabb, a valódi
alig valóságosabb, a kocsi oldalán fehér táblán piros betűvel az állomások.
Átutazó, ez lesz a címe, gondolta a férfi, már majdnem exponált, amikor
észrevette, hogy akár a középkori festrnényeken az alkotó, ő maga is látszik
az ablak alsó sarkában az arca elé tartott gépéveI. Mondjon valamit legalább
búcsúzóul, lépett oda Libertéhez a férfi, "köszönöm",tessék?, Ifa kávét és az
egész délelőttöt... mindent tud rólam", mondta az asszonya fényképezőgép

re mutatva, "mindent, amit érdemes", hát ez nem kötöz meg, állapította meg
magában a férfi, és ismét Ljubkára gondolt egy pillanatra: nem frigid egy
kissé ez a Szabadság? A szája mosolygott, de a szeme már rejtve volt a sötét
szemüveg mögött, legalább a nevét mondja meg és a címét, hogy küldhessek
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a képekből. mit írjak a borítékra?, a lába már a lépcsőn, nem nyújtott kezet,
nincs több érintés, szájáról eltűnt a mosoly, "Európa", és már ment vele a
vonat, távolodott.

"Ezt a képet hagyjuk ki", mondta a szerkesztő, "megtöri a sorozat ívét,
egyszeruen fölösleges, ha mégis ragaszkodsz az antikváriumhoz, akkor in
kább azt, ahol visszaejti a könyvet, de ennek, ahogy itt rábök erre a gót betűs
szövegre, nincs sok értelme, egyáltalán mi ez a szöveg?", szó szerint azt
jelenti, hogy az a gesztus, amellyel nem szakítod le a virágot, minden kertek
birtokosává avat, mondta tagoltan a fotográfus, és jelentőségteljesen a szer
kesztő arcába nézett, "mondom, hogy semmi értelme, vagy szerinted igen?",
dehogynem, hiszen erről szól ez az egész.

OLÁH]ÁNOS

Zöld, kék, sárga

Mint egy poharat, földre verted az álmot.
A derengő íz elcsorog belo1e,
meggyu1nek itt, ott zöld, kék, sárga foltjai
az ido"koptatta kOKockák között,
a megbarnult padlárepedésben.

Találdmeg

Ahogy a patak: mondja a magáét,
neadd alább te sem.
Találd meg
a kövek között az utat,
anélkül, hogy keresnéd.
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